Verward gedrag wordt in veel gevallen veroorzaakt door deze
onzichtbare beperkingen. Onze kennis van (mensen met)
beperkingen delen wij graag met u en alle medewerkers
binnen het gemeentelijk domein. Hiervoor hebben we vanuit
onze MEE Academie trainingen ontwikkeld die gaan over het
herkennen van, omgaan met en ervaren van de beperkingen
en mogelijkheden van deze specifieke groepen inwoners.

Academie

Eenmalige subsidie door ZonMw tot € 50.000

Menukaart trainingsaanbod ZonMW subsidie
gemeentelijke teams

ZonMw geeft éénmalig aan gemeenten een financiële impuls om te
starten met een op maat gemaakt trainingsplan voor medewerkers
binnen het gemeentelijk domein. Met dit bedrag kan een gemeente
een trainingsplan samenstellen voor medewerkers die in het dagelijks
werk (potentieel) in aanraking komen met personen met verward
gedrag, zoals de sociale wijkteams, Wmo medewerkers, buurtteams
of welzijnsorganisaties en hulpdiensten. Deze medewerkers kunnen
in dienst zijn van de gemeente, maar ook werkzaam zijn namens de
gemeente en in dienst zijn bij een andere organisatie. Zo wordt het
nóg aantrekkelijker om deze specifieke kennis in huis te halen.

MEE West-Brabant is de kennispartner bij leven met een beperking.
We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen,
jongeren en volwassenen met o.a. een licht verstandelijke beperking
(LVB), een autisme spectrum stoornis (ASS) of niet-aangeboren
hersenletsel (NAH).

Het budget dat aangevraagd kan worden is afhankelijk van het
inwonersaantal. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen
maximaal € 50.000,- financiering aanvragen voor hun trainingsplan.
Gemeenten met een inwonersaantal lager dan 100.000 inwoners
kunnen maximaal € 25.000,- aanvragen.

Trainingsaanbod MEE West-Brabant
Ervaren, herkennen en optimaal omgaan met
mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
Vroegsignalering/preventie
Professionele houding/samenwerking
Doelgroep LVB

Duur: 1 dag | Prijs: € 2.200,- | Max. 14 deelnemers per groep

Ervaren, herkennen en optimaal omgaan
met mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Stigma
Professionele houding/samenwerking
Doelgroep ASS

Duur: 1 dag | Prijs € 2.200,- | Max. 14 deelnemers per groep

Herkennen van en optimaal omgaan met mensen
met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
Stigma
Professionele houding/samenwerking
Doelgroep NAH

Duur: 2 x een los dagdeel van 3 uur | Prijs: € 2.200,- |
Max. 14 deelnemers per groep

LVB en GGZ

Vervolg op Ervaren, herkennen en communiceren met mensen
met een LVB.
Professionele houding/samenwerking
Vroegsignalering/preventie
Doelgroep LVB
Duur: 1 dag | Prijs € 2.200,- | Max. 14 deelnemers per groep

Voorwaarden en procedure voor subsidie aanvraag
Voor het aanvragen van financiering gelden o.a. de volgende
voorwaarden:
De gemeente is hoofdaanvrager, bij voorkeur in samenwerking met
betrokken aanbieders.
De gemeente draagt 10% van het totale projectbudget bij in de vorm
van co-financiering.
Alle genoemde trainingen in deze brochure zijn reeds goedgekeurd
door ZonMw.
Alleen de kosten voor de intake, logistiek en uitvoering van de
trainingen zijn subsidiabel.
Subsidieaanvraag moet voor oktober 2020 binnen zijn bij ZonMW.
De uiterlijke einddatum van uw trainingsplan is 30 september 2021.
Door middel van het invullen van het aanvraagformulier en een
begrotingsformat kan de eenmalige subsidie worden aangevraagd.
ZonMw heeft er voor gekozen een laagdrempelige en erg versimpelde
aanvraag procedure te kiezen die maximaal 2 uur tijd in beslag neemt.
Indien gewenst, helpt MEE West-Brabant graag bij het aanvragen van
deze subsidie.

Meer informatie kunt u vinden op www.zonmw.nl
of neem contact op met:
MEE West-Brabant
Sanna Elsendoorn
Telefoon: 06 41 41 08 68
E-mail: s.elsendoorn@meewestbrabant.nl

